Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené dne 19. 4. 2019 byl požadavek na poskytnutí
následujících informací:
1) seznam okrskových volebních komisí, které zasedají a jednají v bezbariérově
přístupných místech; tedy takových komisí, do kterých se může zaregistrovat
občan, odkázaný na elektrický invalidní vozík (většina vozíků váží >100 kg);
podmínka bezbariérovosti je pro tyto účely splněna jen tehdy, pokud je pro člena
komise zároveň dostupné také bezbariérové WC
2) seznam bezbariérově přístupných volebních místností – ke splnění podmínky
není nutná dostupnost bezbariérového WC
3) zda všechna volebním zákonem předepsaná povinná školení členů volebních
komisí v působnosti vašeho kraje probíhají v bezbariérových objektech,
splňujících definici dle bodu 1) této žádosti.
Seznamy podle bodu 1 a 2 žádal žadatel poskytnout v elektronické podobě v obecně
přístupných tabulkových formátech, umožňujících třídění dat – ideálně např. Excel.
V žádosti žadatel dále uvedl, že pojmem „bezbariérovost“ se v tomto dotazu rozumí
definice dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
K bodu 1) a 2) žádosti bylo žadateli sděleno:
Krajský úřad v případě žádných voleb nemá informace, které žadatel požaduje
v bodě 1 a 2. Krajský úřad má k dispozici pouze telefonní seznam z posledních
voleb, ze kterého není informace o bezbariérovém přístup zjistitelná. U všech typů
voleb může volič ze zvlášť závažných důvodů (zpravidla zdravotních) požádat o
možnost hlasování do přenosné hlasovací schránky, a to v rámci volebního okrsku,
kde je zapsán v seznamu voličů.
K bodu 3) žádosti bylo žadateli sděleno:
Prostory pro školení vybraných členů okrskových volebních komisí zajišťují
pověřené obecní úřady. Na webu kraje je zveřejněn harmonogram školení (i
s uvedením místa školení), přehled o tom, jestli prostory splňují nebo nesplňují
podmínky uvedené tazatelem, však nemáme viz. https://www.olkraj.cz/volby-doevropskeho-parlamentu-cl-211.html. V budově sídla Olomouckého kraje (kde se
bude konat náhradní termín školení dne 21. 5. 2019) bezbariérový přístup je, taktéž
se zde nachází bezbariérové WC.
Pro žadatelovu informaci bylo dále uvedeno, že telefonní seznam do volebních
místností pro volby do EP se v dnešní době zatím tvoří. Pověřené obecní úřady
nahlásí krajskému úřadu kontakty do volebních místností jejich správního obvodu
nejpozději v pondělí 20. května 2019 do 16:00 hod., následně krajský úřad zveřejní
telefonní seznam do všech volebních místností v kraji na webu kraje.
Informaci zpracoval:
Dne 29. 4. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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